
U heeft niet één of tien omgevingen die u wilt 
controleren op kwetsbaarheden, maar u heeft 
complete datacenters of omgevingen waar 
duizenden of zelfs honderdduizenden sites of servers 
draaien. Hoe kwetsbaar zijn deze omgevingen 
eigenlijk? En waar haalt u actuele, kwalitatieve data 
vandaan? De oplossing: ThreadBulk.

Vertrouw op ThreadStone.
ThreadBulk in 
het kort

  Bulk-scanning van URL’s of 

IP-nummers

  Volledige scans of gerichte 

controle op specifieke 

kwetsbaarheden

  Interne en externe scans

  Periodiek of eenmalig

  Resultaten zijn inzichtelijk 

te maken voor diverse 

stakeholders

  Overzichten in diverse 

elektronische formats

Verbeter uw inzicht met bulk-scanning!

Bulk scanning 
van websites of 
IP-adressen?



Het start met inzicht
Zo’n 70% van de systemen en websites die aan het internet zijn 

gekoppeld, blijkt kwetsbaar. Bijvoorbeeld door verouderde software, 

SSL-certificaten die niet of niet goed zijn geïnstalleerd, standaard 

wachtwoorden die al jarenlang hetzelfde zijn of poorten die onbedoeld 

open staan. Vaak is het complex om bij grote hoeveelheden websites 

en systemen het overzicht te houden en van daaruit goede maatregelen 

te treffen. Een extra complicerende factor is dat beheer en onderhoud 

van de websites en IP-adressen meestal bij veel verschillende partijen 

zijn ondergebracht. Hoe krijgt u als onderzoeker, hostingpartij of grote 

serviceorganisatie inzicht, met zo’n grote hoeveelheid systemen?

Bel ons voor meer informatie: 085 060 7000

ThreadStone helpt
Met ThreadBulk voeren we eenmalig of periodiek een scan uit op een 

bulk IP-adressen of websites (URL’s). We verzamelen kwetsbaarheden 

en kunnen deze op verschillende manieren en voor verschillende 

groepen inzichtelijk maken: van registrar en hostingleverancier tot en 

met de eindklant. Hierbij kunnen we koppelingen leggen met andere 

databestanden, waardoor u nieuwe inzichten krijgt die u commercieel 

weer nieuwe kansen bieden. Ook kunnen we zorgen voor een 

geautomatiseerde communicatie richting uw belanghebbenden op het 

moment dat zich bepaalde situaties voordoen. 

Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.
Bewust veilig 
www.threadstone.eu

De voordelen van
ThreadBulk
s Standaard of op maat
 U kunt gebruik maken van onze 

geavanceerde bulk-scan, maar 

we kunnen ook een grootschalige 

scan op maat opzetten, die is 

gericht op het controleren van 

uw systemen of websites op 

specifieke kwetsbaarheden. 

Daarnaast kunnen we zowel 

de internet-facing systemen 

als de intern geplaatste/gehoste 

systemen en websites controleren 

op kwetsbaarheden.

s Resultaten geven inzicht
 De resultaten van de bulk-scans 

geven u direct inzicht. Samen 

bepalen we hoe deze resultaten 

het beste kunnen worden 

opgevolgd: moeten gegevens 

bijvoorbeeld via big data-analyse 

worden gekoppeld en verder 

geanalyseerd of zijn er andere 

actiepunten vereist? 

s Altijd in overleg
 Het in bulk scannen van websites 

of IP-systemen is maatwerk. We 

overleggen op welke wijze we 

de scans het beste kunnen 

uitvoeren, hoe de kwetsbaar- 

heden worden gepresenteerd en 

op welke wijze de gegevens 

verder kunnen worden verwerkt 

of ter beschikking kunnen worden 

gesteld aan stakeholders. Graag 

zetten we samen met u een 

project op.


